
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 12 de març de
2018

Alcalde: Adam Tomàs i Roiget.

Regidors/es:  Miquel  Subirats  Garriga,  Ramon  Bel  Serrat,  Joanna  Isabel  Estévez
González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart.

Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri

Interventora: Maria del Mar Medall Gonzalez

Hora inici: 08:25 h
Hora final: 09:40 h

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 5 DE MARÇ DE 2018
Després de fer-se constar que en la sessió del dia 5 de març de 2018, per error, no es va
transcriure l’acord que es diu a continuació:

CONTRACTES DE SERVEIS

• Aprovar la contractació dels serveis consistents en el lloguer d’un gos k9 detector
per a la Policia Local, amb ApaK-9 SL segons oferta presentada per un import total
21.719,50 € (IVA inclòs)

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior de data 5 de març de 2018.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITAT FORMATIVA

• Autoritzar  la  sol·licitud formulada per la  Secretària  General,  Maria Cinta Vidal
Bayarri  en la que demana autorització per assistir  al  IX Seminari  d’Urbanisme
(codi 20118/2018-1): que es realitzarà els dies: 21 de març, 25 d’abril, 23 de maig,
20 de juny, 24 d’octubre i 21 de novembre de 9:30 a 14:30 hores a Barcelona, la
matrícula del qual és gratuïta.

• Autoritzar  la  sol·licitud  formulada  per  la  Sra.  J.E.G.,  I.M.H.,  M.S.A.  i  E.C.S.,  per
assistir el proper 20 de març de 2018 a les 19.00 hores a la presentació de l’Any
del Turisme Cultural i les accions previstes de l’Agència Catalana de Turisme al
Museu Nacional d’Art de Catalunya a Barcelona.

• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. J.E.G. i E.C.G. per assistir el proper 10
i 11 d’abril de 2018 a les 19.00 hores al fòrum turístic, Un Viatge per la Tecnologia,
en aquesta ocasió serà la 6a edició a Caixa fòrum a Barcelona.

• Autoritzar  la  sol·licitud  formulada  pel  Regidor  de  Noves  Tecnologies,  Pau Cid
Espelta en la que demana autorització per assistir, juntament amb J.C.E., M.L.B. i



N.M.B. a la jornada d’usuaris ENMAPA que es realitzarà el dia 13 de març de 2018
de 9 a 13 hores a l’Hotel AC Tarragona.

• Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. A.O.F. en la que demana autorització
per  assistir  a  la  reunió  del  Consell  d’empadronament  de  Tarragona  que  es
realitzarà el dia 21 de març de 2018 a les 10 hores a les dependències de la
Delegació Provincial de l’INE a Tarragona.

EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES

• Aprovar l’embarg  dels crèdits i drets que per qualsevol concepte tingui dret a
percebre el Sr. A.C.C. fins cobrir la quantitat que ascendeix a un total de 123,04 €
(Ref. 20128818 M1-18)

• Desestimar l’execució de l’embarg número 431721309083Y emés per l’Agència
Tributària en la que es declara l’embarg dels sous, salaris i altre que hagi de per-
cebre el Sr. D.C.S., pels motius indicats en l’informe emès pel Departament de Re-
cursos Humans número G011/2018.

APROVACIÓ DE PAGAMENTS

• Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  número 85
de data 12/03/2018 que ascendeix a un import  líquid de 49.624,15 €,  la qual
comença amb Sapines SCCL per import de 1.815,00 €  i finalitza amb Germans
Gelida SA per import de 1.561,77 €

• Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 86 de data 12/03/2018
que ascendeix a un import líquid de 113.346,91 € la qual comença amb FIACT
Mutua Seguros y Reaseguros a Prima Fija per import de 5.152 € i finalitza amb
Prevenactiva SLU per import de 2.223,38 €.

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA

• Aprovar la devolució, a Servigrues Tomàs SL,  de la fiança definitiva pel servei de
grua  per  un  import  de  300,00  €  la  qual  va  ser  dipositada  en  metàl·lic  a  la
tresoreria el dia 1 de març de 2005.

APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT “FESTIVAL FOOD TRUCK AMPOSTA”

• Aprovar la realització del II Festival Food Truck Amposta que tindrà lloc el dissab-
te 21 d’abril de 2018 al Parc dels Xiribecs d’Amposta de 10 a 24 hores.

APROVACIÓ  DE  FORMULARI  D’INSCRIPCIÓ  I  REGULACIÓ  DE  LA  PARTICIPACIÓ  ALS
“FOODTRUCKS”

• Aprovar el formulari d’inscripció  i les normes de regulació de la participació als
“Foodtrucks” per a l’any 2018 que s’adjunten.



APROVACIÓ DE LES BASES PER LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES PER LA DIADA DE SANT
JORDI 2018

• Aprovar  les  bases  d’instal·lació  de  parades  per  la  Diada  de  Sant  Jordi
corresponent a l’any 2018.

APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE BALCONS ENGALANATS
EN MOTIU DE LA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 

APROVACIÓ DE LES BASES DE PARTICIPACIÓ AL “MERCAT VINTAGE”

• Aprovar les bases de participació al Mercat Vintage i Crafty Day que es celebraran
en el 3er Festival Food Trucks el dia 21 d’abril  de 2018 al Parc dels Xiribecs a
Amposta. 

APROVACIÓ DE LES BASES DE PARTICIPACIÓ AL “CRAFTY DAY”

• Aprovar les bases de participació al Crafty Day que es celebrarà en el 3er Festival
Food Trucks el dia 21 d’abril de 2018 al Parc dels Xiribecs a Amposta.

RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

• Desestimar la reclamació de la que s'ha donat compte feta pel Sr. J.C.M. sense
entrar en la tramitació de la reclamació esmentada, per no haver subsanat els
defectes en el termini concedit.

• Desestimar la reclamació de la que s'ha donat compte feta per la Sra. M.M.S.F.
sense entrar en la tramitació de la reclamació esmentada, per no haver subsanat
els defectes en el termini concedit.

• Desestimar la reclamació de la que s'ha donat compte feta per la Sra.  C.G.M.
sense entrar en la tramitació de la reclamació esmentada, per no haver subsanat
els defectes en el termini concedit.

• Desestimar la reclamació de la que s'ha donat compte feta per la Sra.  M.H.C.
sense entrar en la tramitació de la reclamació esmentada, per no haver subsanat
els defectes en el termini concedit.

• Desestimar  la  reclamació  de  la  que s'ha donat  compte  feta  per  la  Sra.  A.A.S.
sense entrar en la tramitació de la reclamació esmentada, per no haver subsanat
els defectes en el termini concedit.

CEMENTIRI MUNICIPAL

• Atorgar concessió administrativa funerària a favor de la Sra. T.Y.G.L. la qual sol·licita de
l’Ajuntament d’Amposta l’adquisició del nínxol del cementiri municipal número 97-R.



• Atorgar concessió administrativa funerària a favor d’A.S.M. i E.S.M. els quals sol·liciten
de l’Ajuntament d’Amposta l’adquisició del nínxol del cementiri municipal número 154-
P

• Atorgar les concessions administratives funeràries a favor de la Sra. C.R.A.,  la qual sol-
licita de l’Ajuntament d’Amposta l’adquisició dels nínxols del cementiri municipal nú-
meros 118-R i 121-R. 

MERCAT MUNICIPAL

• En exhaurir-se el primer termini de sis mesos de bonificació al mes de març de
2018, aplicar una reducció del 80% a la tarifa aplicable de la Sra. E.B.B. durant el
termini de 6 mesos a comptar del mes d’abril de 2018.

• Desestimar la reclamació formulada per la Sra. E.B.A. en considerar que la mesura
aplicada a la parada és correcta.

ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA PER OBERTURA D’ESTABLIMENTS

• Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. I.F.R. consistent en el 50 % de la
quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent de-
tall:

Liquidació Import Quantitat pagada 50% bonificació Quantitat a tornar

939611 300,00 300,00 150,00 150,00

• Acceptar concedir la bonificació pregada pel Sr. M.G.P. consistent en el 50 % de la quo-
ta liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent detall:

Liquidació Import Quantitat pagada 50% bonificació Quantitat a tornar

946417 300,00 300,00 150,00 150,00

• Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. E.U.D. consistent en el 50 % de la
quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent de-
tall:

Liquidació Import Quantitat pagada 50% bonificació Quantitat a tornar

942024 300,00 300,00 150,00 150,00

RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM

• Admetre que la maquinària agrícola descrita i propietat de l’entitat Tomaflor Montsia,
S.L., representada pel Sr. F.J.H.D., està inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrí-
cola.

• Concedir al Sr. F.X.R.G. una bonificació del 100% de l’IVTM aplicable a l’exercici 2019 i
següents.



RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A LES LLARS D’INFANTS

• Reconèixer per a la Sra. E.M.S. els pagaments indeguts i aprovar la devolució per
ingressos indeguts de 38,70 € s’haurà abonar al compte de la interessada al seu
número de compte. 

Període Rebut Generat Correcte Diferència Data pago Interessos A tornar

Gener 18 943536 170,18 131,68 38,50 22/01/2018 0,20 38,70

RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

• Considerar que concorren en el Sr. M.G.S. les circumstancies indicades a l’ordenança
fiscal per aplicar la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família nombrosa i, al trac-
tar-se d’una família de 4 components, incrementar el llindar de la segona tarifa 9
m3/trimestre.

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE PERCEPTORS DE RENDES BAIXES

• Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta al Sr. R.H.R.
en concepte d’ajuts econòmics per als Perceptors de Rendes Baixes –exercici 2017-.

RENÚNCIA A SUBVENCIÓ DE L’IBI

• Acceptar la renúncia a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Amposta a la Sra.
A.S.P. en concepte d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI –exercici 2016-.

SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ LIQUIDACIÓ D’IIVT

• Considerar que concorren en la Sra. M.G.S. tots els requisits per encabir el supòsit de
fet a la bonificació del 25% de les quotes tributàries establert a l’apartat 1.iii de l’article
9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al següent detall:

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. Habitatge 25% bonif. Resta béns i
VC > 20000

901584 597,41 01/03/2017 149,35

• Considerar que concorren en la Sra. M.L.B.D.tots els requisits per encabir el supòsit de
fet a la bonificació del 25% de les quotes tributàries establert a l’apartat 1.iii de l’article
9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al següent detall:

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. Habitatge 25% bonif. Resta béns i VC >
20000

941741 893,34 08/02/2018 223,34

941740 1.654,32 08/02/2018 413,58



• Considerar que concorren en la Sra. M.J.G.S. tots els requisits per encabir el supòsit de
fet a la bonificació del 25% de les quotes tributàries establert a l’apartat 1.iii de l’article
9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al següent detall:

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. Habitatge 25% bonif. Resta béns i VC >
20000

901583 597,41 01/03/2017 149,35

• Considerar que concorren en la Sra. J.B.O. tots els requisits per encabir el supòsit de
fet a la bonificació del 25% de les quotes tributàries establert a l’apartat 1.iii de l’article
9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al següent detall:

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. Habitatge 25% bonif. Resta béns i VC >
20000

944079 6,60 28/02/2018 1,65

944078 115,70 28/02/2018 28,93

• Considerar que concorren en el Sr. R.B.O. tots els requisits per encabir el supòsit de
fet a la bonificació del 25% de les quotes tributàries establert a l’apartat 1.iii de l’article
9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al següent detall:

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. Habitatge 25% bonif. Resta béns i VC >
20000

944081 6,60 28/02/2018 1,65

944077 115,70 28/02/2018 28,93

• Considerar que concorren en el Sr. J.J.B.O. tots els requisits per encabir el supòsit de
fet a la bonificació del 25% de les quotes tributàries establert a l’apartat 1.iii de l’article
9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al següent detall:

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. Habitatge 25% bonif. Resta béns i VC >
20000

944082 6,60 01/03/2018 1,65

944076 115,70 01/03/2018 28,93

• Considerar  que  concorren  en  la  Sra.  D.N.C.  tots  els  requisits  per  encabir  el
supòsit de fet a la bonificació del 25%, en la primera de les dues liquidacions, i
del 95% en la segona i aplicar la bonificació atenent al següent detall:

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif.
Habitatge

25% bonif. Resta béns i VC
> 20000

942393 1009,99 21/12/2017 252,50

942394 944,12 21/12/2017 896,91

• Considerar que concorren en la Sra. M.Q.T. tots els requisits per tal de poder declarar
l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual.



SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS

• Reconèixer l’errada de fet en la Sra. T.V.R., la qual manifesta  que se li ha carregat el se-
gon termini de la matrícula a l’escola d’art (curs 2017-18) amb 19 € de recàrrec, pel
que demana la devolució per ingressos indeguts d’aquest recàrrec, i determinar l’in-
grés indegut:

Any/rebut Pagat Correcte Diferència Data Interessos A tornar

2017/938001-2 209,00 190,00 19,00 25/01/18 0,09 19,09

SOL·LICITUD D’AJORNAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI

• Acceptar per al Sr. M.T.S. l’ajornament del pagament de les quotes trimestrals
corresponents a les obres d’urbanització fins al 5 de març de 2019 dia en que
deuran fer-se efectives les quatre fraccions atenent al següent detall:

Rebut Venciment Principal Recàrrec Interessos Total

983236-30 a 33 05/03/2019 930,04 0,00 316,68 1246,72

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE DEUTE TRIBUTARI

• Acceptar per al Sr. J.C.C. el fraccionament i ajornament del pagament la liquidació
número 938482-2 pel concepte de Centre de Tecnificació Esportiva per un import
de 1.250,00 € segons el següent quadre d’amortització:

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo

1250,00 20/04/2018 416,66 20,83 9,03 446,52 833,34

833,34 20/05/2018 416,66 20,83 10,36 447,85 416,68

416,68 20/06/2018 416,68 20,84 11,64 449,16 0,00

1250,00 62,50 31,03 1343,53

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT

• Atorgar al Sr. J.D.C. llicència de gual permanent amb llicència número 2296 amb les ca-
racterístiques següents, i corregir l’errada feta en l’autoliquidació, aplicant les taxes
correctes d’acord amb el següent:
◦ Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una intensitat

d’ús superior a l’ús general.
◦ Característiques de la ocupació: 

▪ Gual permanent amb reserva de la via pública de 2,80 metres lineals empla-
çats a la porta del magatzem ubicada al carrer Las Navas número 20.

▪ Autorització a pintar la part contrària al gual sol·licitat.
Adreça incorrecta Liquidació Quota pagada Adreça correcta Quota calculada Diferència a tornar

Grau 41 943681 115,87 Las Navas 20 87,20 28,67 €



• Atorgar al Sr. J.L.Z. la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència núme-
ro 2301, quines característiques seran les següents:
◦ Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una intensitat

d’ús superior a l’ús general.
◦ Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de la via pública de

3,00 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al carrer Bolívia nú-
mero 29.

• Atorgar a la Sra. M.I.S.Q. la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència
número 2303, quines característiques seran les següents:
◦ Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una intensitat

d’ús superior a l’ús general.
◦ Característiques de la ocupació:  Gual permanent amb reserva de la via pública de

2,70 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al carrer Las Navas
número 23.

• Atorgar a la Sra. J.A.E. la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència nú-
mero 2302, quines característiques seran les següents:
◦ Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una intensitat

d’ús superior a l’ús general.
◦ Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de la via pública de

2,50 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al carrer Perú nú-
mero 38.

• Atorgar a la Sra. H.G.B. la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència
número 2300, quines característiques seran les següents:
◦ Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una intensitat

d’ús superior a l’ús general.
◦ Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de la via pública de

2,50 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al carrer Cervantes
número 92.

• Atorgar al Sr. A.B.D. la reserva de la via pública de gual permanent amb llicència nú-
mero 2299, quines característiques seran les següents:
◦ Tipus d’ús: Ús especial demanial amb la característica d’obtenció d’una intensitat

d’ús superior a l’ús general.
◦ Característiques de la ocupació: Gual permanent amb reserva de la via pública de

3,00 metres lineals emplaçats a la porta del magatzem ubicada al carrer Menen-
dez Pelai número 37.

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel  Sr.  X.R.D.,  en representació de  l’Institut
Català  d’Ornitologia  en  la  que  demana  autorització  per  poder  utilitzar  les
instal·lacions de l’oficina de turisme el dia 10 de març de 2018 de 15.30 a 18.30
per realitzar un curs d’introducció a l’ornitologia, amb efectes retroactius. 

• Autoritzar al Sr. J.L.M., actuant en nom i representació de Euses Terres de l’Ebre,
l’ús de l’auditori els dies 22 de març, 19 d’abril i 17 de maig de 2018 de les 18:00



fins les 21:00 hores per portar a terme càpsules formatives, amb reserva de dret
a cancel·lar el permís en cas de necessitat per part de l’Ajuntament d’Amposta.

• Autoritzar a la Sra. I.M.G. actuant com a representant de l’Agrupació Penyes i Co-
missions Taurines l’ús de  la sala del teatre de l’edifici del casal el dia 8 d’abril de
2018, de les 09 fins les 14 hores per portar a terme una taula rodona.

• Acceptar per a la Sra. T.R.R., actuant com a representant de la Creu Roja Ampos-
ta, la cessió d’ús de la sala del Teatre de l’edifici del Casal Municipal per al dia 14
de març de 2018 de les 16:30 fins les 19:30 hores.

• Autoritzar AL Sr. X.E.G., actuant en nom i representació de l’entitat Associació Ex-
cursionista d’Amposta,  l’ús de la  sala del teatre de l’edifici  del casal  el  dia 17
d’abril de 2018 de les 21:00 fins les 24:00 hores.

• Autoritzar al Sr. J.M.S.H., actuant en nom i representació de l’entitat AJEIA (Associ-
ació de Jocs d’estratègia i Interpretació Amposta), l’ús de la sala del teatre de l’edi-
fici del casal el dia 18 de març de 2018 de les 16:00 fins les 20:00 hores. 

• Autoritzar  al  Sr.  S.M.M.,  actuant  en  nom  i  representació  de  l’Associación  de
Propietarios de Maquinaria Agrícola de las Comarcas del Montsia y Baix Ebre,
l’ús del  Pavelló Firal els dies 4 d’abril, 15 de maig i 17 de juliol de 2018 de les 8
hores fins les 13:30 hores advertint a la interessada que la regidoria de fires es
reserva el dret de cancel·lar la reserva del pavelló en cas de necessitat per part
de  l’Ajuntament  d’Amposta,  així  com  que l’Ajuntament  d’Amposta,  no  es  farà
responsable  de  cap  dany  que  pugui  ocasionar  aquesta  entitat  durant  les
inspeccions, ni tampoc es farà càrrec de cap tipus de despesa en cas de furt o
robatori  de  material  dipositat  ja  que  l’edifici  no  consta  amb  els  sistemes  de
seguretat ni personal de vigilància suficients.

• Autoritzar al Sr. J.M.B., actuant en nom i representació de l’entitat Associació Vo-
luntaris Del Parc Natural Delta de l’Ebre, l’ús de  la sala del teatre de l’edifici del
casal el dia 16 de juny de 2018 de les 16:00 fins les 21:00 hores. 

• Autoritzara  la  Sra.  S.P.V.,actuant  en  nom  i  representació  de  l’entitat  Explora,
S.C.P.  l’ús  de la sala del teatre de l’edifici del casal el dia 8 de juny de 2018 de les
15:00 fins les 21:00 hores. 

• Autoritzar a la Sra.  R.P.L.,  el  actuant en nom i  representació de Mans Unides
d’Amposta,   l’ús del  pavelló firal els dies 20, 21 i 22 d’abril de 2018 per realitzar
una paella popular.

• Autoritzar al Sr. M.M.A., en representació del partit Demòcrata, la cessió d’un es-
pai o aula de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, concretament dels bai-
xos, per realitzar la presentació d’un llibre el dissabte 10 de març de 2018 de 9 a
12 hores, amb efectes retroactius.

PROPOSTA DE CANVI D’UBICACIÓ DEL MERCAT SETMANAL DEL DIUMENGE DE POBLE
NOU DEL DELTA

• Autoritzar el trasllat d’ubicació de les parades del mercat setmanal del diumenge
al Poble Nou del Delta a l’anterior ubicació degut a la deficient acollida per part
dels titulars de les llicències i del veïnat del poble.



SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE MATERIAL MUNICIPAL

• Desestimar  la  sol·licitud formulada pel  Sr.  A.E.S.,  en representació de l’entitat
Engalanats Amposta en la que demana la cessió d’equip de so, tales de plàstic i
peus de ferro de l’àrea de joventut per fer un acte festiu el dia 18 de març de
2018, ja que el material indicat per la data indicada l’estarà utilitzant l’Àrea de
Joventut en diferents actes, però cedir a l’interessat l’equip de so de l’àrea de
Festes.

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DEL MINIBUS

• Autoritzar a la Sra. R.M..P., l'ús del minibus els dies 4, 21 i 22 d’abril de 2018 per fer
sortides comunitàries, sempre que no hi hagi necessitats per part de l’Ajuntament,
amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del vehicle aprovades per la Junta
de Govern Local, figurant com a responsable del vehicle la Sra. A.L.F. advertint que
haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau.

• Autoritzar al Sr. F.K.G. responsable del Delta Festival Birding, l'ús del minibus els dies
20, 21, 22, 23 i 24 de setembre de 2018, sempre que no hi hagi necessitats per part
de l’Ajuntament, amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del vehicle aprova-
des per la Junta de Govern Local, figurant com a responsable del vehicle el Sr. F.K.G.
advertint que haurà de deixar el dipòsit del minibus ple de combustible abans de
tornar la clau.

CORRECCIÓ D’ACORD

• Modificar l’import de l’acord aprovat en la Junta de Govern Local de 13 de desem-
bre de 2017, consistent en la contractació dels serveis per a la renovació del man-
teniment anual programari de gestió de la Piscina Municipal corresponent al perí-
ode del 1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018, amb T-Innova Ingenieria
Aplicada SA, de 1.131,77 euros (IVA inclòs) a 1.186,76 euros(IVA inclòs).

COMUNICACIONS OFICIALS
No se’n presenta cap.

TORN OBERT DE PARAULES
No se’n formula cap.

URGÈNCIES  
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la urgència de les
qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es passen a debatre, adoptant-se
els següents acords:



Proposta de contractació de personal

• Aprovar la contractació de la Sra. J.P.B. com a  educadora de la llar d’infants la
Sequieta, categoria laboral C1-15 (C1.4.0) jornada laboral completa (de dilluns a
divendres de 9 a 13 i de 15 a 18.30 hores) del 3 d’abril de 2018 al 2 d’abril de
2019.

Modificació de jornada de treballadora municipal

• Aprovar la modificació de la jornada de la treballadora A.N.G., la qual passarà a
treballar de dilluns a dimecres de 9.00h a 14.00h i els dijous de 9h a 12.45h, com-
plint amb la seva jornada amb efectes del dia 12 de març de 2018.

Sol·licitud de treballadora d’autorització per assistència a judicis

• Autoritzar a la treballadora P.P.T. per tal que assisteixi als judicis de pràctiques
obligatòries,  sense  que afecti  a  les  seves retribucions,  sempre  que aporti  els
justificants  que  acreditin  l’assistència  i  que  hi  destini  el  temps  mínim
indispensable.

Aprovació de certificacions d’obres

• Aprovar la certificació d’obres núm. 2 de la que s’ha donat compte corresponent a
l’obra “17014_Urbanització diversos camins 2017”, per un import de 8.347,20 € ai-
xí com la factura número 009.

Expedients de llicències d’obres i liquidació de taxes

• La Junta de Govern Local, a la vista de les sol·licituds formulades pels diferents
peticionaris  i  de  l'informe  del  tècnic  municipal,  sense  perjudici  el  dret  de
propietat i de tercer de millor dret, per unanimitat, acorda atorgar les llicències
següents:
◦ A Toc Toc SCP per rehabilitació i ampliació d’habitatge al carrer Sant Pere, 1. 
◦ A  la  Comunitat  Edifici  Av.  Sta  Bàrbara,  2-6,  per  supressió  de  barreres

arquitectòniques en edifici plurifamiliar a l’Av. Sta. Bàrbara, 2-6. (Exp. 2018/45)
◦ A Endesa Distribución Eléctrica SL per estesa de línia subterrània de baixa

tensió a l’Av. Sant Jaume, 36-40. (Exp. 2018/077)
◦ A  Nedgia  Catalunya,  SA  per  escomesa  de  gas  al  carrer  Peru,  68.  (Exp.

2018/058)
Així  mateix  per  unanimitat  s’aprova  la  liquidació  de  tributs  que  figura  unida  a
cadascun dels expedients examinats.

• Aprovar inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat  per Endesa
Distribución Eléctrica SLU en la que sol·licita llicència d’obres per a l’estesa de línia
aèria de baixa tensió al polígon 4, parcel·la 291. (Exp. 2017/258)



• Aprovar inicialment a sols efectes de tramitació el projecte presentat per l’estesa
de línia aèria de baixa tensió al polígon 56, parcel·les 57, 64 i 76, fent constar que
s’ha rebut informe desfavorable de l’oficina de medi Ambient de les Terres de
l’Ebre. 

Instruccions municipals reguladors del control de la concessió de l’abastament d’aigües
a SOREA.

• Aprovar les Instruccions municipals reguladores del procediment de control de la
gestió de la concessió d’abastament d’aigües atorgat en règim de concessió a So-
rea, d’acord amb les potestats que ostenta l’Administració contractant; amb la fi-
nalitat de facilitar la relació contractual entre l’Ajuntament i  la concessionària,
com el compliment de les obligacions per part de l’adjudicatària. Aquestes Ins-
truccions s’adjunten al present acord com Annex 1.

Sol·licitud d’autorització per la realització d’activitats extraordinàries

• Autoritzar a l’Associació de Moteres de les Terres de l’Ebre la realització d’una jor-
nada solidària amb diversos actes i esdeveniments. 

• Autoritzar a Moto Club Amposta la realització d’una trobada de motos amb diver-
sos actes i esdeveniments.

Sol·licitud d’autorització per realització d’espectacle pirotècnic

• Autoritzar  la  sol·licitud  formulada  pel  Sr.  J.M.R.B.,  representant  de  l’empresa
Grupo Zona de Baño, en la que demana autorització per poder fer un espectacle
pirotècnic el dia 6 de març de 2018 a les 23 hores a l’exterior del pavelló firal,
amb efectes retroactius.

Sol·licitud d’adopció de mesures de regulació de trànsit i aparcament

• Autoritzar  la  col·locació  de  dos  miralls  convexos  per  garantir  la  sortida  de
vehicles amb seguretat i evitar algun sinistre al Camí Partida Pins Coll amb Camí
Masdenverge per la dreta i camí Mianes per l’esquerra.

Sol·licitud d’autorització per ocupació de la via pública

• Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. A.M.M. en la que demana autorització
per ocupar la via pública amb 10 metres lineals per ubicar un remolc destinat a
xurreria, creperia, pizzeria, bocateria, durant els dies de la Festa Major del 10 al
19 d’agost de 2018 al carrer Sebastià Juan Arbó, advertint a l’interessat que haurà
de presentar el rebut de pagament de les taxes fiscals per ocupació de la via
pública, haurà de fer complir els articles 17.1 i 17.2 de la llei 20/1985 de 25 de
juliol,  de prevenció i  assistència en matèria de substància que poden generar
dependència. Tanmateix hauran de disposar de fulls de reclamació a disposició



dels clients.  El  sol·licitant  haurà de presentar-se davant  dels  organitzadors  de
l’acte per tal que l’informin de la ubicació exacta a ocupar.

  El sol·licitant farà complir l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern pel que
respecta al Capítol IV i més concretament els articles següents: 21, 22, 23.4, 23.7,
24, 25, 27, 34 i 37.

• Autoritzar  la  sol·licitud  formulada  per  un  grup  d’entitats  d’Amposta,
concretament ERC, PDeCAt, ANC, CDR i Òmnium en la que demanen autorització
per poder realitzar un acte festiu el dia 18 de març de 2018 a l’Av. Santa Bàrbar a
l’alçada de la passarel·la, fent un mural al terra amb pintura d’esprai per part de
l’associació engalanats, així com també inestal3lar un taller infantil per a dibuixar
i una zona de bar on servir begudes, per la qual cosa s’hauria de tancar la zona al
trànsit de les 9 a les 17 hores amb jardineres, advertint als interessats que la
pintura  a  utilitzar  per  realitzar  el  mural  a  la  calçada  no  pot  ocasionar  cap
pel·lícula impermeable que pugui afectar als usuaris de la via.

Baixes de tributs i preus públics

• Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat compte, amb
el següent resum:
◦ Relació número 5, impost vehicles de tracció mecànica, per import de 1.934,04 €.
◦ Relació número 6, recollida brossa, per import de 6.683,95 €.
◦ Relació número 7, Impost béns immobles – urbana, per import de 6.775,79€.
◦ Relació número 8, liquidacions impost béns immobles, per import de 173,32 €.

Aprovació de padró fiscal

• Aprovar el padró anual l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica any 2018, per
un import de 1.376.252,49 €.

Aprovació de les bases i convocatòria del concurs d’aparadors per la Festa del Mercat a
la Plaça 2018

• Aprovar les Bases reguladores del VI concurs d’aparadors en motiu de la Festa
del Mercat a la Plaça d’Amposta de l’any 2018, obrint el termini de presentació de
sol·licituds, que restarà obert fins al dia 9 de maig de 2018. L’import dels premis
del concurs per al 2018 ascendeix a un total de 600,00 € amb càrrec a la partida
pressupostària 13/4310/48901.

Aprovació de l’expedient de contractació per a l’atorgament de llicència d’ús privatiu del
domini públic corresponent a l’Edifici de Ports de Catalunya, a la zona de l’Embarcador

• Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives que han de regir el
procediment per atorgar la llicència per a l’ús privatiu del domini públic correspo-
nent a l’Edifici de Ports de Catalunya, a la zona de l’Embarcador.



I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió essent les
nou hores i quaranta minuts i de tot el que s'hi ha tractat es formula la present acta de
la que, com a Secretària, certifico.

            L'ALCALDE LA SECRETÀRIA GENERAL


